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বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (বাদেগপ্রই) এে বর্তমান সেকাদেে সাদে আট 

বছদেে (জানুয়ােী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য-শিদেে র্থ্যাবলী সম্বশলর্ প্রশর্দবেন। 

 
 

(ক) ২০০৮ সাদলে অবস্থান ও বর্তমান সেকাদেে সাদে আট বছদেে (জানুয়ােী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য-শিদেে র্থ্যাশেিঃ 

ক্রমিক 

নং 

200৮ সালের অবস্থান বর্তমান সেকাদেে সাদে আট বছদেে 

(জানুয়ােী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য 

সাফদল্যে শিে 

১ ২ 3 ৪ 

১। জাম তপ্লাজম ব্াাংদক 

সাংেশক্ষর্ তুঁদর্ে জার্ 

৬০টি। 

৪টি তুঁদর্ে জার্ সাংগৃশির্ ও ৯টি তুঁর্জার্ 

উদ্ভাবদনে ফদল জাম তপ্লাজম ব্াাংদক 

তুঁর্জাদর্ে সাংখ্যা ৬০টি িদর্ ৭৩টিদর্ 

উন্নীর্ কো সম্ভব িদয়দছ।  
       

২। বছদে রিক্টে প্রশর্ 

তুঁর্পার্াে উৎপােন শছল 

৩৭-৪০ রমশিক টন। 

উচ্চফলনশীল ৯টি জার্ উদ্ভাবদনে ফদল 

বছদে রিক্টে প্রশর্ তুঁর্পার্াে উৎপােন 

৩৭-৪০ রমিঃ টন এে স্থদল ৪০-৪৭ রমশিক 

টদন উন্নীর্ কো সম্ভব িদয়দছ। 

 

৩। শছল না। তুঁদর্ে সাথী ফসদলে িাষ প্রযুশি উদ্ভাবন 

কো সম্ভব িদয়দছ। এে ফদল জশমে 

বহুমাশেক ব্বিাে শনশির্ কেদণে 

পাশাপাশশ তুঁর্িাষীে বােশর্ আদয়ে 

সুদ াগ সৃশি িদয়দছ।  

  

৪। শছল না। তুঁর্জশমদর্ রসি অবকাঠাদমা স্থাপন কো 

সম্ভব িদয়দছ। ফদল পুশিমান সম্পন্ন অশিক 

পশেমান তুঁর্পার্াে উৎপােন শনশির্ 

িদয়দছ। 

 

৫। জাম তপ্লাজম ব্াাংদক 

রেশমকীট জাদর্ে 

সাংখ্যা শছল ৮৫টি। 

বর্তমান সেকাদেে সাদে আট বছদে আেও 

১৬টি রেশমকীদটে জার্ উদ্ভাবদনে ফদল 

জাম তপ্লাজম ব্াাংদক রেশমকীট জাদর্ে 

সাংখ্যা ৮৫টি িদর্  ১০১টিদর্ উন্নীর্ কো 

সম্ভব িদয়দছ।  
 

৬। প্রশর্ ১০০টি  রোগমুি 

শিদম রেশমগুটিে 

উৎপােন শছল ৫০-৭০ 

রকশজ। 

১৬টি উচ্চফলনশীল রেশমকীদটে জার্ 

উদ্ভাবদনে ফদল প্রশর্ ১০০টি রোগমুি 

শিদম ৫০-৭০ রকশজে স্থদল ৭০-৭৫ রকশজ 

রেশমগুটি উৎপােন কো সম্ভব িদয়দছ। 
 

৭। ১৮-২০ রকশজ রেশম গুটি 

রথদক ১ রকশজ কাঁিা 

রেশম সুর্া আিেণ কো 

সম্ভব ির্। 

উন্নর্ তুঁর্ ও রেশমকীদটে জার্ এবাং উন্নর্ 

শেশলাং প্রযুশি উদ্ভাবন ও ব্বিাদেে ফদল 

১৮-২০ রকশজে স্থদল ১০-১২ রকশজ 

রেশমগুটি রথদক ১ রকশজ কাঁিা রেশম সুর্া 

আিেণ কো সম্ভব িদে।  



E:\Soft and Docs (Laptop)\Documents\BSRTI Document\2009-2017 OGROGOTY\REPORT_BEFORE 7 YEARS.doc/ 
2 

ক্রমিক 

নং 

200৮ সালের অবস্থান বর্তমান সেকাদেে সাদে আট বছদেে 

(জানুয়ােী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য 

সাফদল্যে শিে 

১ ২ 3 ৪ 

৮। কদটজ শেশলাং রমশশদনে 

সািাদে কাঁিা রেশম 

উৎপােন কো ির্। 

স্বল্প সময় ও অল্প ব্দয় অশিক মানসম্পন্ন 

কাঁিা রেশম উৎপােদনে লদক্ষে মাশিএন্ড 

শেশলাং রমশশন ও পেীক্ষণ  ন্ত্রপাশর্ উন্নয়ন 

ও উদ্ভাবন কো িদয়দছ। ফদল মানসম্পন্ন 

কাঁিা রেশম উৎপােন কো সম্ভব িদে। 
 

৯। প্রশশক্ষণ রকাদস ত রমাট ৭১ 

জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন 

কো িদয়শছল।  

রেশম রসক্টদে েক্ষ জনশশি সৃশি ও 

উদ্ভাশবর্ প্রযুশি মাঠ প তাদয় িস্তান্তদেে 

লদক্ষে এ সমদয়ে মদে  ২৩৩৯ জনদক 

প্রশশক্ষণ প্রোন কো িদয়দছ। প্রশশক্ষণ 

কা তক্রম িলমান েদয়দছ। 

  

(খ) অন্যান্য অজতনসমূিিঃ 

১। শছল না। প্রশর্ষ্ঠাদনে www.bsrti.gov.bd 

ওদয়বসাইিদক ওদয়ব রপাট তাদল রূপান্তশের্ 

ও জার্ীয় র্থ্য বার্ায়দনে সাদথ যুি কো 

িদয়দছ। বর্তমাদন ওদয়ব রপাট তাদল 

ইনশিটিউদটে সাাংগঠশনক কাঠাদমা, 

কম তকান্ড, অগ্রগশর্, কম তকর্তাগদণে 

পশেশিশর্, শবশিন্ন রনাটিশ, প্রশর্দবেন ও 

রেশম িাষ সাংশিি সকল র্থ্য সিজলিে 

কো িদয়দছ। 

 

২। শছল না। িাক, রটশলদ াগাদ াগ ও র্থ্য প্রযুশি 

মন্ত্রণালদয়ে র্থ্য ও র াগাদ াগ প্রযুশি 

শবিাদগে সিায়র্ায় রসশেকালিাে 

ইনফেদমশন নামক রমাবাইল 

এোপশলদকশন প্রস্ত্তর্ কো িদয়দছ এবাং 

র্া গুগল রপ্লদিাদে আপদলাি কো 

িদয়দছ।  াে ফদল জনগণ রেশমিাষ 

সম্পশকতর্ শবশিন্ন র্থ্য রমাবাইদলে 

মােদম জানদর্ পােদছন। 

 

৩। শছল না। প্রশর্ষ্ঠাদন ওয়ানিপ সাশি তস রিস্ক িালু 

কো িদয়দছ  াে মােদম নাগশেকগণ 

শবশিন্ন িেদনে রসবা একই রিস্ক রথদক খুব 

সিদজই পাদেন। 

  

৪। শছল না। রমাবাইল রফাদনে মােদম র্থ্য রসবা 

প্রোদনে জন্য ‘‘রেশম ই-রসবা’’ নামক 

একটি ইদনাদিশন িােণা বাস্তবায়নািীন 

েদয়দছ। ইদর্ামদে রেদশ শবশিন্ন অঞ্চদলে 

রেশমিাষী, মাঠকমীদেে রমাবাইল 

নম্বেসি অনান্য র্থ্য সম্বশলর্ ১৫৮০ 

জদনে একটি িাটাদবজ প্রস্ত্তর্ কো 

িদয়দছ। রেশমিাষীদেে শবশিন্ন সমদয় 

 

http://www.bsrti.gov.bd/
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ক্রমিক 

নং 

200৮ সালের অবস্থান বর্তমান সেকাদেে সাদে আট বছদেে 

(জানুয়ােী ২০০৯-জুন ২০১৭) সাফল্য 

সাফদল্যে শিে 

১ ২ 3 ৪ 

তুঁর্িাষ ও পলুপালদন কেণীয় শবষয়ক 

বার্তা রমাবাইদলে মােদম রপ্রেণ কো 

িদে।  

৫। শছল না। ইনশিটিউদটে সকল সম্পাশের্ গদবষণা 

কা তক্রম বাাংলাদেশ কৃশষ গদবষণা 

কাউশিল কর্ততক বাস্তবাশয়র্ 

Agriculture Research 

Management Information 

System (ARMIS), online 

database software 

(www.armis.barcapps.gov.bd) 
এে মােদম প্রেশশ তর্ িদে।  

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষরিত/-  

পমরচােক 

বালরগপ্রই, রাজশাহী। 
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